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A MUR é uma 
provedora líder  
de logística no 
setor de transporte 
marítimo a granel

Mais  
de 1.100
Viagens anuais em todo mundo…  
e crescendo

Mais  
de 900
Marítimos

Mais  
de 300
Clientes de todos os principais 
setores de commodities a granel

Mais  
de 240
Funcionários em terra 

Mais  
de 50
Embarcações próprias  
e afretadas 

Mais  
de 30
Anos de experiência 

Mais  
de 24
Rotas comercias estratégicas 

12
Filiais



Como líder no setor de transporte a granel, oferecemos 
um serviço sob medida para atender às necessidades 
de nossos clientes, seja em termos de frete, rotas 
comerciais, fornecimento ou gerenciamento de navios.

Nossa equipe experiente e qualificada, nossas 
soluções inovadoras de transporte e logística e alto 
nível de integridade solucionam os problemas de 
nossos clientes diariamente. Procuramos desenvolver 
relacionamentos de longo prazo, com muitos de nossos 
primeiros clientes ainda trabalhando conosco hoje - 
quase 25 anos depois de começarmos as operações.

Investimos em nosso pessoal, nossa frota e nas 
comunidades onde trabalhamos. Nos comprometemos 
a conduzir os negócios com o máximo respeito às 
praticas eticas e a sustentabilidade ambiental.

SOBRE NÓS

Transportamos commodities como aço, minerais, 
grãos e fertilizantes por todo o mundo, para mais 
de 300 clientes, por mais de 24 rotas estratégicas.

 “ A MUR criou uma forte reputação, 
concentrando-se nas necessidades de longo 
prazo dos clientes, prestando um serviço sob 
medida e continuando a investir em todos 
os aspectos de nossos negócios - desde o 
treinamento até novos navios” 
Robert Muirhead, CEO



A MUR opera três linhas de negócios, altamente complementares: logística, 
operação marítima e gerenciamento da frota. Ao gerenciar nossa frota e 
identificar novas oportunidades de mercado, estamos sempre buscando 
novas maneiras de agregar valor aos nossos clientes.

LOGÍSTICA

Transportando dentro de sua própria cadeia de 
suprimentos ou para seus clientes, garantimos que  
a carga a granel de nossos clientes seja entregue onde 
eles precisam, quando precisam. 

Nossos serviços de frete são desenvolvidos em 
parceria com nossos clientes, criando soluções 
customizadas para necessidades de transporte 
complexas e urgentes. Nossa frota de 150 
embarcações garante que o frete seja enviado dentro 
dos prazos exigidos pelos clientes. 

Nosso crescimento de longo prazo é um testemunho 
de nossa capacidade contínua de oferecer respostas 
flexíveis, confiáveis e competitivas em preços que os 
negócios modernos exigem. 

GESTÃO DE NAVIOS

Com muitas décadas de experiência técnica e 
conhecimento marítimo, a divisão de gerenciamento 
de navios da MUR, Dockendale, presta serviços 
completos de gerenciamento técnico e de tripulação. 

Temos um pool de quase 1.900 marítimos ativos, 
dos quais 900 estão a bordo de navios a qualquer 
momento.

Gestão técnica 
A Dockendale oferece manutenção e reparos 
personalizados para embarcações e se orgulha 
da atenção aos detalhes que proporciona a cada 
trabalho. Os clientes se beneficiam da nossa crença 
na transparência e na comunicação aberta. Nós 
operamos uma política de “porta aberta”, pela qual os 
clientes visitam para ver em primeira mão como nos 
importamos com seus navios. 

Gestão de tripulação 
Ao contratar uma tripulação, a Dockendale enfatiza  
o conhecimento técnico, a especialização, a liderança 
e a capacidade de tomar a iniciativa. Nossa tripulação 
é altamente especializada em operar e manter 
embarcações em longas viagens e lidar com quaisquer 
contingências e emergências, caso surjam. 

Todos os membros da tripulação passam por 
treinamento e avaliação para assegurar a total 
preparação e conformidade com as normas de saúde 
e segurança.

O QUE FAZEMOS

Transportamos carga a granel por todo  
o mundo para nossos clientes

FROTA PRÓPRIA

Nossas relações de longo prazo com construtores 
navais de primeira classe, principalmente no Japão,  
nos permitem oferecer aos nossos clientes um acesso 
cada vez maior a embarcações modernas, de alta 
qualidade e com baixo consumo de combustível, 
capazes de fornecer um grande número de rotas 
comerciais e de frete marítimo. 

Possuímos uma frota de 37 navios próprios entre 
27.000 e 66.000 dwt além de 17 navios afretados  
a longo prazo.

Nossas embarcações incluem navios open hatch /  
box shaped com guindastes de bordo e loggers, 
especializados em transporte de troncos de madeira, 
diversificando as áreas que podemos atender e a 
velocidade que podemos operar.

Levamos muito a sério nossas responsabilidades para 
com o meio ambiente e nosso povo e relatamos o que 
estamos fazendo. Temos o compromisso de reduzir 
o impacto ambiental de nossas atividades e operar 
nos mais altos padrões éticos. As embarcações MUR 
possuem muitos recursos que melhoram a eficiência 
energética ou diminuem seu impacto ambiental.

FATOS IMPORTANTES 

embarcações  
em operaçãoMais 

de 150

27.000 - 40.000 dwt

40.000 - 67.000 dwt

HANDYSIZE

SUPRA/ULTRAMAX



Nos esforçamos para construir um relacionamento 
de longo prazo com nossos clientes, baseado em 
um diálogo aberto e trocas de experiência. Muitos 
de nossos clientes ainda trabalham conosco hoje, 
quase 25 anos apos o início de nossas operações. 
Mantemos um balanço saudável entre embarcações 
e contratos futuros, para garantir a nossos clientes a 
solidez e segurança de que esperam de um parceiro 
de confiança.

Também trabalhamos com clientes para desenvolver 
soluções customizadas para commodities específicas.

Produtos agrícolas 20%

Minerais 25%

Energia 24%

Metais 8%

Minerais de construção 23%

COMBINAÇÃO DE CARGAS ALTAMENTE DIVERSIFICADA EM NOME  
DE MAIS DE 300 CLIENTES

FATOS IMPORTANTES 

de toneladas de 
carga transportada 
anualmente

Mais  
de 48  
milhões

Carvão

Fertilizante

Cimento

Grão

Aço

Madeira

COMMODITIES 

A MUR presta serviços de transporte para todos 
os principais setores de commodities.

“ Nossa extensa frota pode 
transportar um grande 
número das principais 
commodities, assim como 
mercadorias especiais, 
desde minerais, sucata, 
aço e carvão, até cargas 
de projeto e produtos 
florestais.” 
Karsten Ambak, COO



Rota Comercial Principal

ROTAS COMERCIAIS 

Temos a capacidade e presença global para 
atender nossos clientes de maneira eficiente 
em 6 continentes, enquanto nossa frota 
diversificada nos permite atender alguns  
nichos de mercado.

Nosso alcance é global. A MUR opera em mais de  
24 rotas de comércio, com capacidade para entregar 
através de rotas personalizadas, como os clientes 
exigem. Nossa grande frota de embarcações aumenta 
o número de portos que podemos usar e nos dá a 
flexibilidade para desenvolver viagens sob medida.  

Nossa equipe de operações mantém uma abordagem 
flexível ao gerenciamento de viagens, o que nos 
permite criar soluções de baixo custo para contratos 
pontuais ou de curto prazo. 

FATOS IMPORTANTES 

rotas comerciais

filiais

viagens anualmente 
em todo o mundo

Mais 
de 24
12

Mais  
de 1.100

SANTA BARBARA

NASSAU

SANTIAGO

RIO DE JANEIRO

JOANESBURGO
SYDNEY

CINGAPURA

HONG KONG

MUMBAI

DUBAI

CONSTANÇA

COPENHAGEN
AMSTERDÃ

Filial MUR



NOSSA EQUIPE 

A MUR tem uma equipe sênior altamente 
experiente e qualificada. Entre eles, os cinco 
membros executivos da equipe possuem mais 
de 150 anos de experiência na indústria de 
transporte naval.

FATOS IMPORTANTES 

idiomas falados  
por nossa equipe

pessoas que 
trabalham em terra

nacionalidadesequipe de marítimos

Mais 
de 25

Mais 
de 240

24Mais 
de 900



NOSSAS FILIAIS 

Nossas 12 filiais estão espalhadas por todo 
o mundo em rotas comerciais importantes, 
permitindo oferecer o melhor em atendimento 
ao cliente e capacidade de resposta às rápidas 
mudanças das condições de mercado.

Hong Kong
Quarto 1921, 19º andar
Sun Hung Kai Center
30 Harbour Road Wan Chai,  
Região Administrativa Especial  
de Hong Kong
Tel: +852 2877 8222
chart.hk@murship.com
ops.hk@murship.com

Joanesburgo - África do Sul
Torres de Atholl, 5º andar
129 Patricia Road
Sandton Ext 3
Joanesburgo, África do Sul
Tel: +27 10 003 3400
ops.za@murship.com
liners.za@murship.com

Mumbai - Índia
110 Primeiro andar, ala 2 B,  
Raheja Classique
Estrada da ligação de Oshiwara, 
Andheri (oeste)    Mumbai - 400 053
Maharashtra, Índia
Tel: +91 22 2633 6988

Sydney, Austrália
Nível 12 124 Walker Street
North Sydney Sydney, NSW 2060
Austrália
Tel: +61 2 8912 5000
chart.au@murship.com
ops.au@murship.com 

Santa Barbara - 
Estados Unidos da América
817 Garden Street
Suíte 201
Santa Bárbara, CA 93101
Estados Unidos da América
Tel: +1 805 845 8778
chart.us@murship.com

Santiago - Chile
Isidora Goyenecchea 3000
23º andar, escritório 232025    
Las Condes, Santiago do Chile
Chile
Tel: +56 2 2364 4290444
chart.cl@murship.com

Cingapura
Nível de cobertura
Torre Suntec Três
8 Boulevard Temasek
Cingapura 038988
Tel: +65 686 638 82

Amsterdã, Holanda
MUR Group B.V.
Strawinskylaan 333
World Trade Center
Torre B, Nível 3
1077 XX Amsterdã
Holanda
Tel: +31 20 642 4361
Fax: +31 20 404 4307

Dubai - Emirados Árabes Unidos
Gold e Diamond Park
Edifício no. 4, Suíte 226
Sheik Zayed Road
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Tel: +971 4 341 5701
chart.ae@murship.com
ops.ae@murship.com

Copenhague - Dinamarca
Rungsted Havn 16F, 1º andar
DK-2960, Rungsted Kyst,
Copenhague - Dinamarca
Tel: +45 70 23 2404
chart.dk@murship.com
ops.dk@murship.com

Constanta - Romênia
Rua Petru Rares, 6
3º andar
Constança - 900745
Romênia
Tel: +40 241 554 979
chart.ro@murship.com

MUR SHIPPING DOCKENDALE

Dubai - Emirados Árabes Unidos
Gold e Diamond Park
Edifício no. 4, Suíte 227
Sheik Zayed Road 
Dubai, Emirados Árabes Unidos 
Tel: +971 4 341 5701

Mumbai - Índia
Unidade nº G-05 
Technopolis Knowledge Park
Mahakali Caves Road
Andheri (Leste),
Mumbai – 400093
Maharashtra, Índia
Tel: +91 22 6104 5200
dsctec@dockendale.net (técnico)
dscman@dockendale.net (tripulação)



www.murship.com

28112018


